
 

 

 
 

REFERAT 
 

Mandag den 8. juni 2015 
 
 
Deltagere: Lars Dalsgaard (LD), Henning Olsen (HO), Frank Smith (FS) 
og Tina Black (TBL) 
 
Afbud: Preben Kaack (PK) 
 

Ad 1 Godkendelse af referat 

 
Godkendt uden bemærkninger. 
 

Ad 2 Økonomi 
 
Generelt ingen bemærkninger til økonomien. Vi er ca. halvvejs i 
budget året og samme i forhold til forbrug. 
Nyt dokument med overblik over IT-poster skal revideres så det 
kun indeholder fælles poster.  
 

Ad 3 Hånd@ 

 
Velfungerende systemer. Elektroniske holdkort og medlemsre-
gistrering er gået rigtig godt. 
 
Der er Hånd@-gruppemøde næste tirsdag og der skal udvik-
lingsønsker inden sæson start fastlægges. Dubletter er et pro-
blem som skal have fokus. 
Desuden skal større ønsker i forhold til udvikling i de næste 2-3 
år diskuteres. 
 
Ansøgninger om midler til Forenings- og holdopgaver blev be-
tinget godkendt på DHF’s seneste bestyrelsesmøde. Endelig 
godkendelse forventes at ske på bestyrelsesmøde i august. 
LD og TBL mødes primo august med det formål at udarbejde 
oplæg til det kommende bestyrelsesmøde, der indeholder bl.a. 
uddybning af projekterne og tidsplan i forhold til de to indstillin-
ger. 
 

Ad 4 WEB 

 
På nyligt afholdte WEB-gruppe møde blev ny version af Fo-
toweb løsningen demonstreret. Vi regner med, at den bliver til-
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gængelig august/september, da den afhænger af en opgrade-
ring/ny server til løsningen. Dette er en Servicedesk opgave. 
 
Ønsker til WEB-seminar blev fremlagt:  
CMS systemer 
Tendenser på WEB 
Nyhedsbrevs-systemer 
Intranet/ekstranet løsninger 
 
Seminaret bliver afholdt tors-/fredag i august eller primo sep-
tember. Der kommer foredragsholder/e og vi skal have en 
grundig diskussion af ønsker og muligheder i forhold til vores 
WEB-løsninger således, at disse kan præsenteres for IT-
Udvalget ultimo 2015. 
WEB-gruppe medlemmer deltager samt repræsentant fra FHF – 
er ikke udpeget endnu samt nyt medlem fra JHF til erstatning 
for medlem, der stopper. 
 

Ad 5 Service. 
 
DHF har udskiftet bærbare løbende og en del i første halvår. 
Nogle maskiner var ældre end 3 år. 
 
TBL – Office 2013 egnet tidspunkt for opgradering skal findes. 
Dette aftales med admin. cheferne men er endnu ikke sket. 
 

Ad 6 Næste møde 
 
Aftalt til onsdag den 12. august 2015 kl. 17:00. Næste møde 
ligger hos DHF i Idrættens Hus. PK gerne med via Skype eller 
lignende. 
 

Ad 7 Eventuelt 
 
Intet 


